
 
APRIL 3, 2016 – SECOND SUNDAY OF EASTER-DIVINE MERCY SUNDAY  

               
                    MASS INTENTIONS 

Saturday, April 2nd  
   5:00 PM    Eglerton Brathwaite 
   7:30 PM Special Intentions (in Portuguese) 
  
 Sunday, April 3rd     
  9:30 AM    Special Intentions (in Portuguese) 
    12NOON     Maria Martin 
     1:30PM     Special Intentions (in Spanish) 

Monday, April 4th     
   12:05PM    Abilio Celeste Barrum   

Tuesday , April 5th    
   8:30 AM     Edgar Wilson 

Wednesday, April 6th     
   8:30 AM     Our Lady of Fátima                   
   8:00 PM     Special Intentions (in Portuguese)  
                               
Thursday, April 7th   
12:05PM       Josephine Monteleone 

Friday, April 8th   
 8:30 AM    Albert Cooper 

Saturday, April 9nd  
   5:00 PM     Roy and Berthe Van Willis 
   7:30 PM  Special Intentions (in Portuguese) 
  
 Sunday, April 10th      
  9:30 AM    Special Intentions (in Portuguese) 
    12NOON     DiGisco and Levardi Families 
     1:30PM     Special Intentions (in Spanish) 
                                       

THE SANCTUARY LAMP is offered this week 
for a favor granted.   
  

Stewardship:  

Holy Thursday: $1,086.00          
Holy Land: $1,245.00                               

Easter April 5, 2015: $8,901.00 

      

From the diary of a 
young Polish nun, a 
special devotion began 
spreading throughout 
the world in the 
1930s. The message is 
nothing new, but is a 
reminder of what the 
Church has always 

taught through scripture and tradition: that 
God is merciful and forgiving and that we, too, 
must show mercy and forgiveness. But in the 
Divine Mercy devotion, the message takes on a 
powerful new focus, calling people to a deeper 
understanding that God’s love is unlimited and 
available to everyone — especially the greatest 
sinners.  
 
 For the sake of His sorrowful Passion, 
have mercy on us and on the whole world.
------------------------------------------------- 
         2016 CARDINAL’S ANNUAL APPEAL  

To date our parish has 
received $11,366.00 
in pledges toward the 
2016 Cardinal’s Ap-

peal, from 34 families, our goal is $33,500.00. For 
this Appeal to be truly successful, we must have 
support from all of our families. The Appeal  is a 
vital source of funding for the programs and min-
istries that sustain the parishes across our Archdio-
cese.  It is not too late to make your gift. Pledge 
envelopes can found in the church vestibule. Thank 
you for your kind support.  

THANK YOU: to our parish community, volun-
teers, ministers, lectors, altar servers, music min-
istry etc… for making our Holy Week and Easter 
liturgies beautiful and inspiring. 

OLV SCHOOL 2016-2017 REGISTRATION  
Welcoming students of all faiths Grades Pre-K to 8. 
Registration is ongoing. Please call 914-667-4063 
for information.  



 
3  D E  A B R I L  D E  2 0 1 6 -  S E G U N D O  D O M I N G O  D A  P Á S C O A  

D O M I N G O  D A  D I V I N A  M I S E R I C Ó R D I A                 

A DEVOÇÃO À DIVINA MISERICÓRDIA 

M a n i f e s t a - s e d e m u i t a s 
maneiras. Uma delas é a Nove-
na, que o mesmo Jesus pediu à 
irmã Faustina Kowalska como 
preparação para a Festa da 
Misericórdia Divina. Essa nove-
na de orações começa na Sex-
ta-Feira Santa e conclui-se no 
sábado da semana seguinte. 

Outra manifestação desta devoção é o Terço à Div-
ina Misericórdia, que Nosso Senhor ensinou à Irmã 
Faustina, uma oração pela misericórdia que ela de-
via rezar "incessantemente". E a Oração às 3 horas 
da tarde, na qual Jesus deseja uma lembrança diária 
especial na hora exata em que morreu por nós na 
cruz. Esta Devoção é de fato uma rica e fecunda 
oportunidade do céu vir ao nosso encontro traduzin-
do desta forma que Deus jamais se cansa de nos 
amar, abençoando nossa existência, atenuando nos-
sas dores e levando-nos a compreender que o amor 
e a compaixão ao próximo implicam também no de-
senvolvimento do processo de misericórdia por ele.  
Hoje teremos uma celebração especial em honra a 
Divina Misericórdia, neste Ano dedicado a Miserico-
rida, será às 3 da tarde na igreja com confissões, 
missa e benção com Santíssimo.  
"Pela Sua dolorosa Paixão; tende miseri-

córdia de nós e do mundo inteiro." 

DÍZIMO  
“Um por todos, todos por um. A união 
faz a força. Assim o dízimo nunca terá 
sentido de esmola mas sim de espírito 

de colaboração e de serviço. 

Dízimo: Quinta-feira Santa: $ 1,301.00 
     Sexta-feira Santa: $ 1,458.00 

Páscoa: $ 8,901.00 

AGRADECIMENTO MUITO ESPECIAL 

À todos os voluntários, ministros, leitores, coral, co-

roinhas, pastorais e etc. por colaborarem para que 
as cerimônias da nossa Semana Santa fossem inspi-
radoras e abençoadas. 

APELO ARQUIDIOCESANO 2016 

Até o momento, a nos-
sa paróquia tem em 
c o m p r o m i s s o $ 
11,366.00 em doações 
para o Apelo Arquidiocesano 2016, de 34 famílias. 
Nestes tempos difíceis, as necessidades aumentam 
e a assistência prestada pelo Apelo é mais do que 
nunca necessária. Se você ainda não colaborou este 
ano, por favor considere fazer uma doação ao Apelo 
nos próximos meses. Nossas contribuições são tam-
bém uma forma de mostrar nossa presença na Ar-
quidiocese. A todos os colaboradores do Apelo, 
muito obrigado! 

COMUNICADOS 
• Membros do conselho Paroquial por favor com-

parecer a próxima reunião na quinta, 7 de abril 
às 7:30 da noite no basement da igreja. 

• Padre Alfredo gostaria de comunicar que quando 
tivermos alguma celebração na igreja, esta 
prevalesse e todas as outras atividades como 

reunião e etc, terão que ser can-
celadas. 

Grupo de Oração da 
RCC se reune nas se-

gundas às 20h na Igre-
ja. Participe!


